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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefisiensi teknik pada usahatani padi di kabupaten Ciamis. Pendekatan empiris dilakukan dengan 
menggunakan fungsi produksi frontier untuk menentukan tingkat inefisiensi teknik, selanjutnya 
diregresikan faktor-faktor karakteristik individu dan rumah tangga petani, karakteristik usahatani 
dan karakteristik wilayah terhadap inefisiensi teknik usahatani padi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap 
inefisiensi teknik pada usahatani padi dan mempunyai koefisien bertanda positif adalah variabel 
jam kerja petani di luar pertanian dan hasil ternak. Sedangkan variabel berpengaruh secara nyata 
terhadap inefisiensi teknik usahatani padi tetapi mempunyai koefisien bertanda negatif meliputi 
variabel lahan usahatani, lahan kebun, hasil kebun, dan penggunaan peralatan modern.  

 
PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini sedang menghadapi 
proses perubahan lingkungan strategis, baik 
yang datangnya dari dalam negeri maupun 
yang datangnya dari luar negeri. Dari dalam 
negeri, tantangan atau perubahan yang 
dihadapi adalah: (1) Jumlah dan komposisi 
penduduk yang semakin bertambah dan 
berubah, (2) Situasi politik dan ekonomi yang 
berubah-ubah dan ketidakjelasan arah, dan (3) 
pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan dari 
luar negeri, tantangan atau perubahan yang 
dihadapi adalah: (1) Liberalisasi perdagangan 
dan investasi, (2) revolusi di sektor 
transportasi, telekomunikasi dan turisme, dan 
(3) Orientasi pasar ke selera konsumen 
(Deptan, 2001). 

Berkaitan dengan tantangan dan 
perubahan dari dalam negeri yaitu jumlah dan 
komposisi penduduk yang semakin bertambah 
dan berubah, Sulistyaningsih (1995) dalam 
Rochaeni dan Lokollo (2005), menyatakan 
bahwa laju pertumbuhan penduduk yang 
semakin tinggi pada satu pihak akan 
meningkatkan jumlah angkatan kerja (labor 
force) hampir pada seluruh sektor ekonomi. 
Meningkatnya angkatan kerja tidak 
seluruhnya dapat diserap oleh sektor 

pertanian. Data ketenagakerjaan di Indonesia 
menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian 
dalam menyediakan lapangan kerja terus 
mengalami penurunan, dari hampir 65 persen 
tahun 1971 menjadi 46 persen tahun 1994. 
Sementara peranan sektor manufaktur 
menunjukkan peningkatan dua kali lipat dan 
sektor jasa meningkat menjadi 75 persen. 

Lebih dari 45 persen total tenaga kerja 
bekerja di sektor pertanian. Persentase yang 
besar dalam penyerapan tenaga kerja tersebut 
juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah 
rumah tangga petani (farm household). Sensus 
pertanian tahun 2003 mencatat adanya 
peningkatan dari 20,8 juta tahun 1993 menjadi 
25,6 juta tahun 2003 dengan rata-rata 
pertumbuhan 2,10% per tahun (BPS, 2004 
dalam Wisana, 2006). 

Menurut Winarso (2004), meningkatnya 
jumlah penduduk yang terus bertambah, 
sementara kemampuan penyerapan tenaga 
kerja di sektor pertanian mulai terbatas, maka 
akan membawa permasalahan tersendiri bagi 
perekonomian tenaga kerja nasional, 
khususnya tenaga kerja yang berasal dari 
sektor pertanian maupun tenaga kerja yang 
secara geografis berasal dari pedesaan. 
Sementara akhir-akhir ini disinyalir bahwa 
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produksi usahatani khususnya padi telah 
mengalami ”leveling off", sementara curahan 
tenaga kerja di sektor pertanian terus 
mengalami peningkatan, di sisi lain pola 
usahatani lebih diwarnai oleh perkembangan 
teknologi yang mengarah pada efisiensi 
tenaga kerja, kondisi yang demikian akan 
mengarah pada situasi tenaga kerja yang 
semakin idle capacity. 

Penelitian Alpízar (2007) menunjukkan 
bahwa efisiensi produksi pada rumah tangga 
petani adalah rendah. Namun demikian, 
efisiensi teknik dapat ditingkatkan melalui 
perbaikan infrastruktur dan peningkatan akses 
ke pasar serta sumber informasi melalui 
pengembangan jaringan jalan, komunikasi dan 
pelayanan lainnya.  

Penelitian Brázdik (2006) 
menyimpulkan bahwa usahatani padi yang 
dianalisa secara relatif inefisien yang 
berpotensi untuk dikurangi input usahatani 
dari 23 sampai 42 persen untuk memperoleh 
hasil produksi yang sama. Selain itu 
disimpulkan juga bahwa sebagian besar petani 
beroperasi pada atau mendekati skala efisiensi 
secara penuh (full scale efficiency). Jadi, 
petani yang beroperasi inefisien secara teknik 
lebih disebabkan oleh penggunaan input yang 
inefisien secara teknik dibandingkan dengan 
ukuran operasi. Selanjutnya, sampai 77% 
usahatani yang berada pada skala inefisiensi 
menunjukkan penerimaan hasil yang semakin 
menurun (decreasing returns to scale). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi inefisiensi teknik usahatani 
padi di kabupaten Ciamis. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Model produksi frontier diperkenalkan 

oleh Aigner, Lovell, dan Schmidt (1997); dan 
Meeusen dan van den Broeck (1977) dalam 
Zeng (2005), yang memotivasi ide bahwa 
deviasi dari produksi frontier mungkin tidak 

dapat secara penuh dikontrol oleh produsen. 
Pertimbangkan fungsi produksi: 

yi = f(xi,)    
i=1,2,...,N...................................................... 

dimana yi adalah output skalar dari 
produsen i, xi adalah vektor dari input N yang 
digunakan oleh produsen i,  adalah vektor 
dari parameter teknologi yang akan 
diestimasi. Usahatani rumah tangga 
berkeinginan untuk memaksimumkan output 
(yi) yang diproduksi dari input (xi), dengan 
teknologi dan lingkungan tertentu. yi = f(xi,) 
adalah produksi frontier yang bersifat 
deterministik dan umum untuk semua 
produsen. Biasanya output yang diamati lebih 
kecil daripada output frontier yi = f(xi,) 
disebabkan oleh adanya inefisiensi secara 
teknik. Untuk menggambarkan inefisiensi, 
fungsi produksi dapat ditulis kembali sebagai: 

yi = f(xi,) .......... TEi.......... 
Dimana TEi adalah efisiensi teknik dari 

produsen i yang berorientasi pada output. 
Nilai output pengamatan yi tidak mencapai 
output frontier yi = f(xi,) (yang juga disebut 
output maksimum yang mungkin (maximum 
feasible output)) disebabkan oleh inefisiensi 
secara teknik. TEi didefinisikan sebagai rasio 
output pengamatan terhadap output 
maksimum yang mungkin dengan teknologi 
dan lingkungan tertentu: 

);( i

i
i xf

yTE  ........................................ 

yi mencapai nilai maksimum yi = f(xi,) 
jika dan hanya jika TEi=1. TEi<1 jika output 
pengamatan (observed output) yi gagal 
memenuhi output frontier yi = f(xi,). 

Persamaan (2) disebut sebagai produksi 
frontier deterministik. Efisiensi teknik dapat 
diestimasi dengan menggunakan produksi 
frontier deterministik. Terdapat beberapa hal 
yang perlu ditambahkan berkaitan dengan 
efisiensi teknik, yaitu guncangan acak lain 
(other random shock) yang berpengaruh 
terhadap output pengamatan seperti cuaca 
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yang buruk, ketidakpastian (uncertainty) 
situasi pasar, dan gangguan lain yang tidak 
dapat dikontrol oleh produsen. Produksi 
frontier deterministik mengabaikan pengaruh 
guncangan acak pada proses produksi dan 
menggunakan risiko (risk) secara tidak tepat 
dalam menterjemahkan variasi pada 
lingkungan (environment) ke dalam variasi 
pada inefisiensi. Untuk mengukur kesalahan 
dan gangguan lainnya pada inefisiensi teknik, 
maka produksi frontier stokastik, yang 
memasukkan guncangan acak spesifik pada 
produsen, didefinisikan sebagai: 

yi = f(xi,) . exp(vi) . TEi, dimana 
i=1,...,I...............................................(4) 

exp(vi) menunjukkan pengaruh 
guncangan acak pada setiap produsen, f(xi,) 
. exp(vi) adalah produksi frontier stokastik. 
Dengan spesifikasi ini, maka persamaan (3) 
menjadi: 

)exp().;( ii

i
i vxf

yTE


 ............(5) 

Dimana efisiensi teknik didefinisikan 
sebagai rasio dari output pengamatan dengan 
output maksimum yang mungkin diproduksi 
pada suatu karakteristik lingkungan tertentu 
yang diwakili oleh exp(vi). yi mencapai nilai 
maksimum yang mungkin diproduksi f(xi,) . 
exp(vi) jika dan hanya jika TEi=1. sebaliknya, 
jika TEi<1 menunjukkan sebuah ukuran 
kejatuhan jangka pendek (shortfall) dari 
output pengamatan terhadap output 
maksimum yang mungkin diproduksi pada 
suatu karakteristik lingkungan tertentu exp(vi), 
yang spesifik terhadap produsen. Dalam 
bentuk logaritma, persamaan (4) dapat ditulis 
sebagai: 

ln yi = lnf(xni, + i = lnf(xni, + vi – 
ui........................................................(6) 

ui adalah konponen inefisiensi teknik 
yang bersifat non-negatif dari error term. vi 
adalah komponen pengganggu dua-sisi yang 
dihitung untuk faktor acak. Komponen 
pengganggu vi diasumsikan bersifat bebas dan 

didistribusikan secara identitas (identically 
distributed / iid) dan simetris, didistribusikan 
bebas terhadap ui. Error term i = vi – ui 
bersifat tidak simetris manakala ui adalah non-
negatif.  
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode studi 
kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian 
yang bersifat mendalam mengenai suatu 
obyek tertentu (Amirin, 1997). 

Variabel-variabel yang dianalisis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel terikat: inefisiensi teknik 

Inefisiensi teknik (ui) adalah inefisiensi 
teknik yang dicapai oleh petani pada 
usahatani padi. 

2. Variabel bebas: faktor-faktor penentu 
inefisiensi teknik 
a. Karakteristik individu dan rumah 

tangga petani 
(1) Kerja di luar pertanian (Jam) 

adalah jumlah jam kerja harian 
pada kerja di luar pertanian, yang 
dinyatakan dalam satuan 
jam/hari. 

(2) Umur (Umur) adalah umur 
petani yang dinyatakan dalam 
tahun. 

(3) Pendidikan (Pddkn) adalah 
pendidikan formal yang pernah 
ditempuh oleh petani, dan 
dinyatakan dalam tahun. 

(4) Rata-rata umur (Umur_Rt2) 
adalah rata-rata umur anggota 
rumah tangga yang bekerja di 
pertanian, dan dinyatakan dalam 
satuan tahun. 

(5) Pengalaman kerja (Pnglmn) 
adalah lamanya pengalaman 
petani melakukan usahatani padi, 
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dan dinyatakan dalam satuan 
tahun. 

(6) Kerja di pertanian (Krj_Pert) 
adalah rasio jumlah anggota 
rumah tangga petani yang 
bekerja di pertanian terhadap 
total jumlah anggota rumah 
tangga petani. 

(7) Laki-laki yang kerja di pertanian 
(Lk_Pert) adalah rasio jumlah 
anggota laki-laki dalam rumah 
tangga yang bekerja di pertanian 
terhadap jumlah anggota rumah 
tangga yang bekerja di pertanian. 

(8) Pelatihan petani (Plthn) adalah 
pelatihan luar pertanian yang 
pernah diikuti oleh petani, dan 
dinyatakan dalam satuan bulan. 

(9) Jumlah anak yang berumur muda 
(Anak_Md) adalah jumlah anak 
yang berumur kurang dari 10 
tahun dalam rumah tangga 
petani, dan dinyatakan dalam 
satuan orang. 

(10) Pendapatan nonlabor (Nonlabor) 
adalah pendapatan petani yang 
bukan berasal dari penggunaan 
tenaga kerja anggota rumah 
tangga, dan dinyatakan dalam 
satuan rupiah. 

 
b. Karakteristik usahatani 

(1) Lahan pertanian (Lhn_Pert), 
yaitu jumlah total lahan 
pertanian yang dimiliki oleh 
petani, dan dinyatakan dalam 
satuan hektar. 

(2) Lahan usahatani (Lhn_Ush), 
yaitu rasio lahan yang digunakan 
untuk usahatani padi dengan 
jumlah total lahan yang dimiliki 
oleh petani. 

(3) Lahan perkebunan (Lhn_Kbn) 
adalah rasio lahan yang 
digunakan untuk sayuran dan 

buah-buahan terhadap luas lahan 
usahatani. 

(4) Hasil perkebunan (Hsl_Kbn) 
adalah rasio pendapatan dari 
usaha sayuran dan buah-buahan 
terhadap pendapatan dari 
usahatani. 

(5) Hasil peternakan (Hsl_Trnk) 
adalah rasio pendapatan dari 
usaha peternakan terhadap 
pendapatan dari usahatani. 

(6) Penggunaan peralatan modern 
(Modern) adalah variabel dummy 
yang bernilai 1 apabila petani 
menggunakan peralatan modern 
dalam usahatani padi, misalnya 
traktor, pompa air, dan 
sebagainya. 

c. Karakteristik wilayah 
(1) Penyuluhan pertanian (Penyul) 

adalah variabel dummy yang 
bernilai 1 apabila ada pelayanan 
penyuluhan kepada petani. 

(2) Kelompok tani (Klp) adalah 
variabel dummy yang bernilai 1 
apabila petani bergabung pada 
kelompok tani. 

Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara 
langsung dengan petani responden dengan 
menggunakan kuesioner yang telah 
dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari dinas dan instansi 
yang terkait dengan kegiatan penelitian. 

Jumlah petani di desa Masawah 
kecamatan Cimerak yang melaksanakan 
usahatani padi sebanyak 2.009 orang. 
Menurut Arikunto (1998), apabila populasi 
lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 
persentase tertentu dengan 
mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga. 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka diambil 
sampel penelitian sebanyak 2 persen dari 
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jumlah populasi atau ukuran sampel sebanyak 
40 orang. 

Pendekatan empiris pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan fungsi 
produksi frontir yang melibatkan dua tahap 
estimasi, yaitu pertama menentukan fungsi 
produksi frontier yang digunakan untuk 
menurunkan efisiensi teknik spesifik pada 
rumah tangga petani, dan sekaligus dapat 
diketahui tingkat inefisiensi tekniknya. 
Selanjutnya diregresikan faktor-faktor 
eksogen berupa karakteristik individu dan 
rumah tangga petani, karakteristik usahatani 
dan karakteristik wilayah terhadap tingkat 
inefisiensi teknik. 

Persamaan (6) ditulis kembali sebagai 
persamaan berikut: 

 
n

iinii uvxy lnln 0 ........(7) 

Pada beberapa penelitian terdahulu 
dimana fungsi produksi stokastik digunakan 
dalam upaya memahami inefisiensi teknik 
dari produsen, telah dilakukan juga upaya 
untuk menentukan penentu inefisiensi teknik. 
Hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut 
menunjukkan bahwa inefisiensi teknik 
berkaitan dengan faktor eksogen seperti 
karakteristik produsen, karakteristik lokasi, 
dan sebagainya. Model untuk menentukan 
inefisiensi teknik pada persamaan (7) 
didefinisikan sebagai: 

 
m

imimi xu 0  .................(8) 

Dimana i mewakili rumah tangga ke i, 
xmi merupakan vektor dari variabel penjelas 
eksogen m yang dihipotesiskan berhubungan 
dengan efisiensi teknik. 

Berdasarkan model pada persamaan (8) 
di atas, maka model yang digunakan untuk 
menentukan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap inefisiensi teknik pada usahatani 
padi di kabupaten Ciamis adalah sebagai 
berikut: 

 
...... (9) 

Pendugaan parameter inefisiensi teknik 
usahatani padi dilakukan dengan 
menggunakan program Frontier 41, 
sedangkan pendugaan parameter faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap inefisiensi teknik 
pada usahatani padi dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS versi 11. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
inefisiensi teknik pada usahatani padi terdiri 
dari faktor individu dan rumah tangga petani, 
faktor usaha tani, dan faktor wilayah. 
Selengkapnya mengenai estimasi parameter 
faktor-faktor yang mempengaruhi inefisiensi 
pada usahatani padi dapat dilihat pada Tabel 
1. 
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Tabel 1.  Estimasi Parameter Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi Inefisiensi 
Teknik pada Usahatani Padi di 
kabupaten Ciamis 

 
Pengujian secara simultan menunjukkan 

bahwa semua variabel, baik variabel individu, 
usahatani maupun wilayah, berpengaruh 
sangat nyata terhadap terhadap inefisiensi 
teknik usahatani padi. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai F-hitung (9,674) yang lebih besar 
daripada F-tabel pada taraf nyata (0,01; 
db=18,26) sebesar 3,00. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,892 
menunjukkan bahwa variasi perubahan pada 
tingkat inefisiensi teknik dapat dijelaskan 
sebesar 89,20% oleh variasi perubahan pada 
variabel individu, usahatani dan wilayah. 
Sedangkan sisanya sebesar 10,80% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke 
dalam model. 

Jam kerja (Jam) petani di luar pertanian 
berpengaruh nyata terhadap tingkat inefisiensi 
teknik usahatani padi, dengan koefisien 
bertanda positif yang menunjukkan bahwa 
semakin banyak jam kerja petani di luar 
pertanian maka akan semakin tinggi tingkat 
inefisiensi teknik. Dengan semakin banyaknya 
curahan waktu kerja petani di luar pertanian 
maka semakin semakin sedikit curahan waktu 
pada usahatani padi, atau semakin sedikit 
perhatian petani terhadap usahatani padi yang 
dilaksanakannya. Hal ini akan menyebabkan 
usahatani padi yang diusahakan akan semakin 
inefisien atau tingkat efisiensi teknik yang 
dicapai akan semakin rendah. 

Umur (Umur) petani mempunyai 
koefisien bertanda positif yang menunjukkan 
bahwa semakin tua petani maka akan semakin 
tinggi tingkat inefisiensi teknik. Hal ini 
disebabkan karena semakin tua petani maka 
akan semakin menurun kekuatan fisik dan 
pikiran petani dalam melaksanakan usahatani 
padi, sehingga akan semakin tinggi tingkat 
inefisiensi teknik usahatani padi atau semakin 
rendah pencapaian tingkat efisiensi teknik dari 
usahatani padi yang dilaksanakannya. 

Pendidikan (Pddkn) petani mempunyai 
koefisien bertanda negatif yang menunjukkan 
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 
petani maka akan semakin rendah tingkat 
inefisiensi teknik. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan petani maka akan semakin terbuka 
wawasannya dalam menerima inovasi 
teknologi pertanian yang diperlukan dalam 
meningkatkan efisiensi teknik usahatani yang 
dilaksanakannya. Dengan demikian, semakin 
tinggi tingkat pendidikan petani maka akan 
semakin tinggi pula pencapaian tingkat 
efisiensi teknik usahatani padi yang 
diusahakannya. 

Umur rata-rata (Umur_rt2) anggota 
keluarga yang bekerja di sektor pertanian 
mempunyai koefisien bertanda negatif yang 



Agus Yuniawan Isyanto Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inefisiensi Teknik 
Pada Usaha Tani Padi di Kabupaten Ciamis 

 

 
CAKRAWALA GALUH  Vol. I   No. 5  Juni 2011 37 

menunjukkan bahwa semakin tinggi umur 
rata-rata tersebut maka akan semakin rendah 
tingkat inefisiensi teknik pada usahatani padi. 
Hal ini disebabkan oleh keterlibatan anggota 
keluarga dalam sektor pertanian yang tidak 
hanya mencakup usahatani padi saja, 
melainkan juga meliputi beberapa usaha lain 
seperti perkebunan dan peternakan. Dengan 
demikian fokus perhatian anggota keluarga 
tidak hanya tertuju pada usahatani padi saja, 
melainkan juga pada beberapa usaha lain yang 
dikelola oleh keluarga. 

Pengalaman (Pnglmn) petani 
mempunyai koefisien bertanda positif yang 
menunjukkan bahwa semakin lama 
pengalaman petani dalam melaksanakan 
usahatani padi, maka akan semakin tinggi 
tingkat inefisiensi teknik, atau semakin rendah 
pencapaian tingkat efisiensi tekniknya. Hal ini 
disebabkan karena semakin lama pengalaman 
petani maka akan semakin resisten di dalam 
menerima inovasi teknologi pertanian karena 
petani sudah merasa nyaman dengan sistem 
usahatani padi yang dilaksanakannya. 

Kerja di pertanian (Krj_Pert) adalah 
rasio jumlah anggota rumah tangga petani 
yang bekerja di pertanian terhadap total 
jumlah anggota rumah tangga petani. Semakin 
banyak jumlah anggota keluarga yang bekerja 
di pertanian maka akan semakin tinggi rasio 
tersebut. Kerja di pertanian mempunyai 
koefisien bertanda positif yang menunjukkan 
bahwa semakin banyak anggota keluarga yang 
bekerja di pertanian maka akan semakin tinggi 
tingkat inefisiensi teknik, atau semakin rendah 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Hal ini disebabkan karena 
semakin banyak anggota keluarga yang 
bekerja di pertanian, khususnya pada 
usahatani padi, yang tanpa disertai dengan 
penguasaan teknik budidaya padi, justru akan 
menurunkan tingkat efisiensi, khususnya 
efisiensi tenaga kerja. 

Laki-laki yang bekerja di pertanian 
(Lk_Pert) adalah rasio jumlah anggota laki-

laki dalam rumah tangga petani yang bekerja 
di pertanian terhadap jumlah anggota rumah 
tangga yang bekerja di pertanian. Semakin 
banyak laki-laki dalam rumah tangga petani 
yang bekerja di pertanian, maka akan tinggi 
rasio tersebut. Laki-laki yang bekerja di 
pertanian mempunyai koefisien bertanda 
positif yang menunjukkan bahwa semakin 
banyak laki-laki yang bekerja di pertanian 
maka akan semakin tinggi tingkat inefisiensi 
teknik, atau semakin rendah pencapaian 
tingkat efisiensi teknik pada usahatani padi. 
Hal ini disebabkan karena semakin banyak 
laki-laki yang bekerja di pertanian, khususnya 
pada usahatani padi, yang tanpa disertai 
dengan penguasaan teknik budidaya padi, 
justru akan menurunkan tingkat efisiensi, 
khususnya efisiensi tenaga kerja. 

Pelatihan (Plthn) yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah pelatihan di luar 
pertanian. Pelatihan mempunyai koefisien 
bertanda positif yang menunjukkan bahwa 
semakin sering petani mengikuti pelatihan di 
luar pertanian maka akan semakin tinggi 
tingkat inefisiensi teknik, atau semakin rendah 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Hal ini disebabkan karena 
semakin seringnya petani mengikuti pelatihan 
di luar pertanian akan mengurangi curahan 
waktu kerja petani di pertanian, khususnya 
untuk usahatani padi. 

Jumlah anak yang berumur muda 
(Anak_Md) adalah jumlah anak yang berumur 
kurang dari 10 tahun dalam rumah tangga 
petani. Variabel jumlah anak yang berumur 
muda ini mempunyai koefisien bertanda 
positif yang menunjukkan bahwa semakin 
banyak jumlah anak berumur muda dalam 
keluarga petani, maka akan semakin tinggi 
tingkat inefisiensi teknik, atau semakin rendah 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Semakin banyak jumlah anak 
berumur muda dalam rumah tangga petani 
menyebabkan waktu yang dicurahkan untuk 
merawat anak tersebut akan lebih banyak, 
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sehingga curahan waktu kerja untuk usahatani 
padi akan semakin sedikit. Sedikitnya curahan 
waktu kerja pada usahatani padi 
mengakibatkan rendahnya pencapaian tingkat 
efisiensi teknik, atau tingginya inefisiensi 
teknik pada usahatani padi tersebut. 

Pendapatan nonlabor (Nonlabor) adalah 
pendapatan petani yang bukan  berasal dari 
penggunaan tenaga kerja anggota rumah 
tangga. Pendapatan nonlabor mempunyai 
koefisien bertanda negatif yang menunjukkan 
bahwa semakin tinggi pendapatan nonlabor 
tersebut maka akan semakin rendah tingkat 
inefisiensi teknik, atau semakin tinggi 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Pendapatan nonlabor dapat 
digunakan untuk investasi pada usahatani padi 
sehingga efisiensi teknik pada usahatani padi 
tersebut akan semakin tinggi, atau tingkat 
inefisiensi tekniknya akan semakin rendah. 

Lahan pertanian (Lhn_Pert), yaitu 
jumlah total lahan pertanian yang dimiliki 
oleh petani. Lahan pertanian mempunyai 
koefisien bertanda positif yang menunjukkan 
bahwa semakin luas lahan pertanian yang 
dimiliki oleh petani maka semakin tinggi 
tingkat inefisiensi teknik, atau semakin rendah 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Semakin luas lahan pertanian 
yang dimiliki oleh petani menyebabkan 
curahan waktu kerja petani dalam 
melaksanakan usahatani padi akan semakin 
sedikit karena petani juga mencurahkan waktu 
kerjanya untuk lahan pertanian lainnya selain 
lahan usahatani padi, misalnya lahan 
perkebunan. 

Lahan usahatani (Lhn_Ushtn), yaitu 
rasio lahan yang digunakan untuk usahatani 
padi dengan jumlah total lahan yang dimiliki 
oleh petani. Lahan usahatani berpengaruh 
sangat nyata terhadap inefisiensi usahatani 
padi dan mempunyai koefisien bertanda 
negatif yang menunjukkan bahwa semakin 
luas lahan usahatani padi maka semakin 
rendah tingkat inefisiensi teknik, atau semakin 

tinggi pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Semakin luas lahan usahatani 
padi apabila dikelola dengan baik maka akan 
semakin tinggi pendapatan petani dari 
usahatani padi tersebut. Semakin tinggi 
pendapatan dari usahatani padi maka peluang 
untuk melakukan investasi teknologi pada 
usahatani padi tersebut akan semakin besar 
sehingga dapat dicapai tingkat efisiensi teknik 
yang semakin tinggi. 

Lahan perkebunan (Lhn_Kbn) adalah 
rasio lahan yang digunakan untuk sayuran dan 
buah-buahan terhadap luas lahan usahatani. 
Semakin luas lahan perkebunan dibandingkan 
dengan lahan yang digunakan untuk usahatani 
padi, maka akan semakin tinggi rasio tersebut. 
Lahan perkebunan berpengaruh sangat nyata 
terhadap inefisiensi usahatani padi dan 
mempunyai koefisien bertanda negatif yang 
menunjukkan bahwa semakin luas lahan 
perkebunan maka akan semakin rendah 
tingkat inefisiensi teknik, atau semakin tinggi 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Ini menunjukkan bahwa 
pendapatan dari usaha perkebunan relatif lebih 
tinggi daripada pendapatan usahatani padi, 
sehingga semakin luas lahan perkebunan akan 
semakin tinggi pendapatan petani dari usaha 
perkebunan yang dikelolanya. Pendapatan dari 
usaha perkebunan tersebut dapat 
diinvestasikan pada usahatani padi sehingga 
tingkat efisiensi teknik yang dicapai akan 
semakin tinggi, atau tingkat inefisiensi teknik 
usahatani padi akan semakin rendah. 

Hasil perkebunan (Hsl_Kbn) adalah 
rasio pendapatan dari usaha sayuran dan buah-
buahan terhadap pendapatan dari usahatani. 
Hasil perkebunan berpengaruh sangat nyata 
terhadap inefisiensi usahatani padi dan 
mempunyai koefisien bertanda positif yang 
menunjukkan bahwa semakin besar 
pendapatan dari hasil perkebunan maka akan 
semakin tinggi tingkat inefisiensi teknik, atau 
semakin rendah pencapaian tingkat efisiensi 
teknik pada usahatani padi. Semakin tinggi 
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pendapatan dari hasil perkebunan 
menyebabkan petani lebih banyak 
mencurahkan waktu kerjanya pada usaha 
perkebunan dibandingkan dengan usahatani 
padi, sehingga usahatani padi yang 
dikelolanya semakin inefisien. Solusi dari 
masalah ini adalah dengan melakukan 
investasi pada usahatani padi, baik berupa 
investasi tenaga kerja maupun teknologi 
pertanian, sehingga usahatani padi yang 
diusahakannya menjadi efisien. 

Hasil peternakan (Hsl_Trnk) adalah 
rasio pendapatan dari usaha peternakan 
terhadap pendapatan dari usahatani. Hasil 
peternakan berpengaruh sangat nyata terhadap 
inefisiensi usahatani padi dan mempunyai 
koefisien bertanda negatif yang menunjukkan 
bahwa semakin tinggi pendapatan dari usaha 
peternakan maka akan semakin rendah tingkat 
inefisiensi teknik, atau semakin tinggi 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Usaha peternakan merupakan 
usaha sampingan bagi petani yang tidak 
memerlukan banyak curahan waktu kerja 
sehingga petani masih tetap dapat 
mencurahkan waktu kerjanya pada usahatani 
padi. Semakin tinggi pendapatan dari usaha 
peternakan maka maka peluang untuk 
melakukan investasi pada usahatani padi akan 
semakin besar sehingga dapat dicapai tingkat 
efisiensi teknik yang semakin tinggi. 

Penggunaan peralatan modern (Modern) 
adalah variabel dummy yang bernilai 1 apabila 
petani menggunakan peralatan modern dalam 
usahatani padi, misalnya traktor, pompa air, 
dan sebagainya. Penggunaan peralatan 
modern berpengaruh sangat nyata terhadap 
inefisiensi usahatani padi dan mempunyai 
koefisien bertanda negatif yang menunjukkan 
bahwa semakin beragam penggunaan 
peralatan modern maka akan semakin rendah 
tingkat inefisiensi teknik pada usahatani padi, 
atau semakin tinggi tingkat efisiensi teknik 
pada usahatani padi tersebut. Namun 
demikian investasi peralatan modern ini 

memerlukan modal dalam penerapannya, 
sehingga perlu dipertimbangkan sumber-
sumber permodalan bagi petani sehingga 
petani tidak mengalami kendala permodalan 
dalam penggunaan peralatan modern tersebut. 

Penyuluhan pertanian (Penyul) adalah 
variabel dummy yang bernilai 1 apabila ada 
pelayanan penyuluhan kepada petani. 
Penyuluhan pertanian mempunyai koefisien 
bertanda negatif yang menunjukkan bahwa 
semakin sering petani mengikuti kegiatan 
penyuluhan pertanian maka akan semakin 
rendah tingkat inefisiensi teknik, atau semakin 
tinggi pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Ini menunjukkan bahwa 
materi penyuluhan yang diberikan dapat 
diterapkan oleh petani pada usahatani padinya 
sehingga usahatani padi yang diusahakannya 
dapat efisien secara teknik. 

Kelompok tani (Klp) adalah variabel 
dummy yang bernilai 1 apabila petani 
bergabung pada kelompok tani. Kelompok 
tani mempunyai koefisien bertanda negatif 
yang menunjukkan bahwa semakin tinggi 
keterlibatan petani pada kegiatan kelompok 
taninya, maka akan semakin rendah tingkat 
inefisiensi teknik, atau semakin tinggi 
pencapaian tingkat efisiensi teknik pada 
usahatani padi. Dengan demikian petani dapat 
merasakan manfaat dari keterlibatannya pada 
kelompok tani yang dapat meningkatkan 
efisiensi teknik pada usahatani padi yang 
dikelolanya. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Variabel-variabel yang berpengaruh 
secara nyata terhadap inefisiensi teknik pada 
usahatani padi dan mempunyai koefisien 
bertanda positif adalah variabel jam kerja 
petani di luar pertanian (Jam) dan hasil ternak 
(Hsl_Trnk). Sedangkan variabel-variabel lain 
yang berpengaruh secara nyata terhadap 
inefisiensi teknik usahatani padi tetapi 
mempunyai koefisien bertanda negatif 
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meliputi variabel lahan usahatani 
(Lhn_Ushtn), lahan kebun (Lhn_Kbn), hasil 
kebun (Hsl_Kbn), dan penggunaan peralatan 
modern (Modern). 
Saran 
Jam kerja petani di luar usahatani padi 
berpengaruh terhadap inefisiensi teknik, 
dimana semakin banyak jam kerja petani di 
luar usahatani padi maka akan semakin tinggi 
pula tingkat inefisiensi usahatani padi atau 
semakin rendah tingkat efisiensi teknik 
usahatani padi tersebut. Dengan demikian 
perlu diupayakan peningkatan efisiensi teknik 
pada usahatani padi sehingga pendapatan 
petani mengalami peningkatan. Peningkatan 
efisiensi teknik ini antara lain dilakukan 
dengan cara mengintensifkan kegiatan 
penyuluhan yang berkaitan langsung dengan 
usahatani padi, dan juga berkaitan dengan 
penggunaan peralatan modern yang perlu 
difasilitasi dalam hal pengadaan dan 
penerapannya. 
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